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El 2016 Hanna-
Barbera i DC van 
arribar a un 
acord per publi-
car noves sèries 
de còmics basa-
des en personat-

ges del mític estudi d’animació. Ab-
sents de la graella televisiva actu-
al i desconeguts per les generacions 
més joves, la idea era fugir de les 
fórmules encotillades que predo-
minen en les adaptacions al còmic 
de sèries animades i no posar límits 
a la imaginació dels creadors. Així 
van sorgir un Scooby-Doo futuris-
ta i distòpic amb un Shaggy tatuat 
i hipster (Scooby Apocalypse), una 
versió dels Autos locos recreada per 
Mark Sexton, el dissenyador dels 
vehicles apocalíptics de l’últim 
Mad Max (Wacky Raceland), i la 
que a priori semblava menys atre-
vida, Los picapiedra, però que ha 

‘Iabadabadú’, un crit reformulat
acabat acaparant elogis de la crítica 
i nominacions als Eisner.  

Recopilada per ECC en un sol vo-
lum, Los picapiedra recupera el pro-
pòsit de sàtira social que alimenta-
va la sèrie animada, que des del 1960 
al 1966 va reflectir a través de l’hu-
mor i la paròdia la classe mitjana 
nord-americana sorgida arran de la 
bonança econòmica dels anys 50. El 
còmic de Mark Russell i Steve Pugh 
aconsegueix un equilibri insòlit en-
tre l’homenatge a l’univers prehis-
tòric de la sèrie (actualitzat amb un 
dibuix més realista) i l’adaptació del 
seu esperit crític als nostres dies, 
exposant l’absurd dels rituals soci-
als i reflexionant sobre les forces 
econòmiques, polítiques i religioses 
que condicionen el nostre dia a dia.  

Més fosca i pessimista que l’ori-
ginal –en sintonia amb els temps 
presents–, Los picapiedra continua 
orbitant al voltant de les famílies Pi-

Gairebé no hi ha 
tema que s’escapi 
de l’aguda mirada 
de Russell: el con-

sumisme sense fre, 
la religió, la monogà-

mia (en el còmic una 
pràctica contra natura), el 

populisme polític, el capitalisme... 
I, tanmateix, no cau en la retòrica 
alliçonadora: Los Picapiedra és un 
còmic sempre divertit que combina 
amb naturalitat profunditat i entre-
teniment, sorprenent el lector en 
cada pàgina amb una allau d’idees 
que no abunda en el còmic mains-
tream o independent. Algunes són 
hilarants –els alienígenes que visi-
ten la ciutat dels protagonistes com 
si fossin anglesos a Magaluf– i d’al-
tres més pertorbadores: l’emble-
màtic iabadabadú és aquí un man-
tra que els veterans de guerra repe-
teixen per calmar els nervis.!
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capiedra i Mármol 
–la feina a la pedrera, 
les sortides a la pista 
de bitlles, la vida fa-
miliar amb la dona i els 
fills–, però incorporant 
novetats com el passat mi-
litar de Pedro i Pablo o l’afició 
a l’art de Vilma que permeten a Rus-
sell retratar l’elitisme de l’art con-
temporani o la utilització de la guer-
ra per obtenir rèdits polítics. El gir 
més original del còmic és acostar-se 
a la vida interior dels animals que 
fan de mobles i electrodomèstics en 
l’univers Picapiedra, explorant la 
soledat de l’elefant aspiradora o 
l’angoixa existencial de l’armadillo 
que fa de bola de bitlles. “Em llan-
ça rodant per terra tan fort com pot. 
Sense cap motiu! He intentat esbri-
nar què fa que estigui tan enfadat, 
però no hi ha res a fer”, explica a un 
amic la pobra bestiola.  

Laetitia vol dir, 
en llatí, alegria, i 
aquesta és la pri-
mera paradoxa 
d’aquesta histò-
ria. Al gener del 
2011, un ferrove-

ller estrambòtic i perdonavides, To-
ny Meilhon, va assassinar Laëtitia 
Perrais, violant-la i esquarterant-la. 
La jove francesa tenia 18 anys. El 
crim es va divulgar a tots els mitjans 
de França i es va convertir en el pe-
tit espectacle mediàtic habitual. 
Meilhon va afavorir l’enjòlit, ne-
gant-se a confessar, durant setma-
nes, el lloc exacte on havia amagat el 
cadàver. Fins i tot el llavors presi-
dent, Nicolas Sarkozy, es va afegir 
a la festa, aprofitant que l’assassí te-

El testimoni  
de les víctimes

nia un llarg historial de detencions, 
per atacar el sistema judicial del pa-
ís. Quan tot va acabar, Laëtitia se-
guia ben morta, però la societat 
francesa –amb el pinxo baixet que li 
feia de president al capdavant– 
s’havia embrutit una mica més en 
l’era de l’espectacle global. 

  Quan l’historiador Ivan Jablon-
ka va topar amb aquesta història, va 
somiar de seguida amb A sang freda. 
Com els personatges de Capote, 
també Laëtitia i la seva germana 
bessona, Jessica, arrossegaven la 
pesada motxilla d’una infància de 
maltractaments i violència a càrrec 
del pare biològic, mentre la mare en 
tenia prou amb la pròpia càrrega de 
trastorns mentals. Jablonka es va 
proposar reconstruir no només el 
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regut és un home o una persona 
d’una altra raça o edat.  

  El rostre pur de Laëtitia va co-
lonitzar l’imaginari d’un país i va fer 
el mateix amb Ivan Jablonka, que va 
voler indagar no exactament en els 
motius d’un crim (que poden ser 
perfectament banals o improvisats) 
sinó en l’estrany lligam moral –i so-
cial– que uneix la persona assassi-
nada amb la persona que assassina. 

“No conec cap relat d’un crim –es-
criu Jablonka– que no destaqui l’as-
sassí en detriment de la víctima. L’as-
sassí hi és per explicar-ho, per expli-
car el seu penediment o per vantar-
se’n. És el focus del judici, fins i tot 
l’heroi. En canvi, jo el que voldria és 
alliberar les dones i els homes de la 
seva mort, arrencar-los del crim que 
els fa perdre la vida i fins i tot la hu-
manitat. No honorar-los com a “víc-
times”, perquè això també seria en-
viar-los a la seva fi, sinó simplement 
reconstituir-los en la seva existència. 
Donar testimoni en lloc seu”. 

La venjança és inútil 
Laëtitia o la fi dels homes, alhora, 
també és un relat de vindicació femi-
nista, d’exaltació de tantes dones 
destruïdes moralment o físicament 
per homes que es creuen superiors, 
quan en realitat són criatures patèti-
ques al servei d’un mesquí sentiment 
d’inferioritat. Aquesta història, al 
capdavall, m’ha fet pensar, en la cir-
cumstància espanyola, en el cas de 
Diana Quer, la jove madrilenya que, 
amb la mateixa edat que la Laëtitia, 
va morir a Galícia a mans d’un mal-
ànima desmanyotat, amb tot el re-
bombori mediàtic que va ocasionar 
la seva desaparició el 2016.  

El MWWS proporciona carn fres-
ca de tant en tant, i de seguida els po-
lítics (els ibèrics lil·liputencs sarko-
zys) aprofiten per afegir-se al circ de 
foc que demana cadena perpètua (i 
per què no pena de mort una altra 
vegada?), en l’estela del bíblic ull per 
ull. Però si alguna cosa ensenya 
aquest llibre és que la venjança és in-
útil i, fins i tot, contraproduent. No-
més contribueix a excitar una socie-
tat àvida de sang a l’arena quan el 
que cal, simplement, és ensinistrar-
se per comprendre.!

crim sinó la vida sencera de Laëtitia, 
a la manera amb què Capote havia 
inaugurat la “novel·la de no-ficció”.  

  Com a resultat de l’ambient de 
violència de la seva infància, Laëtitia 
Perrais era una jove tímida, inhibida 
i impressionable. El seu rostre ado-
lescent, reproduït arreu en saber-se 
les circumstàncies de la seva desapa-
rició, va commoure la societat fran-
cesa. Probablement s’hi va activar, 
diria, el que als Estats Units s’ano-
mena missing white woman syndro-
me, és a dir, la síndrome de la dona 
blanca desapareguda (MWWS, en 
anglès). Segons aquesta pauta, quan 
desapareix una dona blanca, especi-
alment si és jove i atractiva, els mit-
jans dediquen una atenció incompa-
rablement més gran que si el desapa-
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